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סדר הטבת חלום: 
הרואה חלום )ואפי' חלום טוב( ונפשו עגומה עליו יטיבנו בפני שלושה האוהבין אותו ואפי' הדיוטות: 

חלום טוב יספרנו לאוהביו ויזכרנו כדי שיתקיים אבל חלום רע ח"ו אין לספרו ואין לזוכרו: 

בתחלה יאמרו המטיבין להחולם פסוק זה: 
ֲהֹלא ֵלאֹלִהים ִּפְתרֹוִנים ַסְּפרּו ָנא ִלי: 

החולם אומר ג"פ רצופים: 
ֶחְלָמא ָטָבא ֲחָזִאי: 

והמטיבין עונים ג"פ: 
ֶחְלָמא ָטָבא ֲחַזְיָתא: 

גם עונים פ"א: 
ֶחְלָמא ִדיָדְך ָטָבא הּוא ְוָטָבא ֶלֱהֵוי, ַרֲחָמָנא ְלַׁשְוֵיּה ְלַטב, ְׁשַבע ִזְמִנין ִלְגְזרּון ַעֵלּה ִמן ְׁשַמָיא ְּדֶלֱהֵוי ָטָבא ְוֶיֱהֵוי ָטָבא, ָטָבא 

הּוא ְוָטָבא ֶלֱהֵוי: 
ככה יאמרו החולם והמטיבין ז"פ: 

בשעה שמטיבין יאמר החולם חטאתי עויתי פשעתי עברתי על מ"ע ועל מל"ת: 
ואחר כך יאמרו המטיבין ג' הפוכות וג' פדיונות וג' שלומות והחולם אומר: 

ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי, ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: 
ועונין - ָאז ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול, ּוַבֻחִרים ּוְזֵקִנים ַיְחָּדו, ְוָהַפְכִּתי ֶאְבָלם ְלָׂשׂשֹון ְוִנַחְמִּתים ְוִׂשַּמְחִּתים ִמיגֹוָנם: 

ְוֹלא ָאָבה ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשֹמַע ֶאל ִּבְלָעם, ַוַּיֲהֹפְך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלָך ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה, ִּכי ֲאֵהְבָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך: 
החולם אומר - ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי ִמְּקָרב ִלי, ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי: 

ועונין - ַוֹּיאֶמר ָהָעם ֶאל ָׁשאּול ֲהיֹוָנָתן ָימּות, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהְיׁשּוָעה ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת ְּבִיְׂשָרֵאל, ָחִליָלה, ַחי ְיֹהָוה ִאם ִיֹּפל 
ִמַּׂשֲעַרת ֹראׁשֹו ַאְרָצה, ִּכי ִעם ֱאֹלִהים ָעָׂשה ַהּיֹום ַהֶּזה, ַוִּיְפּדּו ָהָעם ֶאת יֹוָנָתן ְוֹלא ֵמת: 

ּוְפדּוֵיי ְיֹהָוה ְיֻׁשבּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה, ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראָׁשם, ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה: 
החולם אומר - ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום, ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ְיֹהָוה ּוְרָפאִתיו: 

ועונין - ְורּוַח ָלְבָׁשה ֶאת ֲעָמַׂשי ֹראׁש ַהָּׁשִליִׁשים, ְלָך ָדִויד ְוִעְּמָך ֶבן ִיַׁשי ָׁשלֹום, ָׁשלֹום ְלָך ְוָׁשלֹום ְלעֹוְזֶרָך ִּכי ֲעָזְרָך ֱאֹלֶהיָך, 
ַוְיַקְּבֵלם ָּדִויד ַוִּיְּתֵנם ְּבָראֵׁשי ַהְּגדּוד: 

ַוֲאַמְרֶּתם ֹּכה ֶלָחי, ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלָך ָׁשלֹום: 
ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 
החולם אומר ג"פ - ְיֹהָוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי: 

ומשיבין לו - ְיֹהָוה ָּפָעְּלָך ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּו ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ּתֹוִדיַע ְּברֹוֶגז ַרֵחם ִּתְזּכֹור: 
ככה יאמרו ג"פ: 

החולם אומר ג"פ - ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי: ֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 
ומשיבין לו - ַאל ִּיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ֹׁשְמֶרָך: 

ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָׁשן ֹׁשֵמר ִיְׂשָרֵאל: 
ְיֹהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיֹהָוה ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: 
יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: 

ְיֹהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע ִיְׁשֹמר ֶאת ַנְפֶׁשָך: 
ְיֹהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

ככה יאמרו ג"פ: 
החולם אומר ג"פ - ּתֹוִדיֵעִני אֹוַרח ַחִּיים: 

ומשיבין לו - ׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 
ככה יאמרו ג"פ: 

החולם אומר ג"פ - ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר, ַדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאֹמר ֹּכה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם: 
והמטיבין אומרים - ְיָבֶרְכָך ְיֹהָוה ְוִיְׁשְמֶרָך: ָיֵאר ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנָּך: 

ִיָּׂשא ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום: ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם: 
ככה יאמרו לו ג"פ: 

והמטיבין יקדימו תיבת בשמחה לתיבת לך להפוך צירוף תיבת אכ"ל שכר"ת לך בשמחה אכול לחמך: 
ְּבִׂשְמָחה ֵלְך ֱאכֹול ַלְחֶמָך ּוְׁשֵתה ְבֵלב טֹוב ֵייֶנָך ִּכי ְכָבר ָרָצה ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעֶׂשיָך: 

יתן לצדקה ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רֹוַע ַהְּגֵזָרה, ְוָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן: 
ִסיָמן טֹוב ּוַמָזל טֹוב ִיְהֶיה ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן: 

ואומר רבש"ע של ברכת כהנים:

עמותת

חיים של חסד
בנשיאות הרב אפרים בן צבי שליט"א


